
Os países do Bric (Brasil, Rússia,
Índia e China) estão ganhando ca-
da vez mais espaço quando o as-
sunto é liderança na área de de-
sign. Charles Bezerra, diretor exe-
cutivo da Gad'Innovation, empre-
sa brasileira de consultoria, afir-
ma que não existe mais uma divi-
são distinta entre economias
emergentes e desenvolvidas. “As
tecnologias e as metodologias es-
tão disseminadas globalmente.”

Em um trabalho recente, “De-
sign para Bric: a nova frontei-
ra”, Bezerra afirma que que os
designers dos mercados emer-
gentes devem ter uma vanta-
gem competitiva nessas econo-
mias de rápido crescimento. “A
BoP (base da pirâmide, referin-
do-se àqueles que vivem com
menos de US$ 2 por dia) repre-
senta uma grande oportunidade
para os negócios Bric. Isso por-
que na lógica do capitalismo tra-
dicional, as multinacionais dos
países desenvolvidos criam pro-
dutos direcionados para seus
próprios consumidores nacio-
nais e consumidores como eles;
e só mais tarde esses produtos
são levados para os países em de-
senvolvimento.”

De passagem pelo Brasil uma
comitiva de designers da Ingla-
terra, país que possui um dos
maiores setores de indústrias
criativas do mundo, que empre-
ga cerca de 2,3 milhões de pes-
soas em mais de 182 mil empre-
sas, se reuniram com os profis-
sionais locais e autoridades do
governo para explorar uma for-
ma de design inteligente.

“Com os holofotes recaindo
sobre a Grã-Bretanha durante a
preparação para os Jogos Olímpi-

cos, essa visita nos deu a oportu-
nidade de, antes da entrega do
bastão para o Brasil, fortalecer
ainda mais nossos laços comer-
ciais bilaterais”, disse Lorde Jo-
nathan Marland, presidente da
rede de embaixadores de negó-
cios do Reino Unido.

Segundo dados da UK Trade
& Investment sobre o intercâm-
bio comercial Brasil-Reino Uni-
do, até junho o saldo favorável
ao Brasil chegou a US$ 820 mi-
lhões, fruto de US$ 2,255 bilhões
em exportações e US$ 1,435 bi-
lhões de importações.

A cópia como inovação
Jobs declarou em 1984 no lança-
mento do computador Macin-
tosh que “estamos apostando
na nossa visão. Preferimos fazer
isso a fabricar produtos iguais
aos outros. Vamos deixar outras
empresas fazerem isso. Para
nós, o objetivo é sempre o próxi-
mo sonho.” Dados do relatório
da UK Trade & Investment mos-
tram que 22% das empresas en-
trevistadas (22 %) pretendem
lançar uma versão mais barata
dos produtos existentes ao in-
vés de desenvolver uma inova-
ção inusitada (9%). ■ R.P.
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O chief culture officer
e a economia criativa
A sociedade contemporânea transforma-se com rapi-
dez, sobretudo no que diz respeito à inserção do design
como um dos principais formatadores da cultura. Parece
sintomático o surgimento de tantas empresas ligadas ao
mapeamento de tendências, assim como ao aparecimen-
to de novas metodologias como, por exemplo, o human
centered design e o design thinking. Nada mais represen-
tativo disso do que o consórcio da simplicidade de John
Maeda, que propõe não apenas que se criem designs ino-
vadores, mas que estes surjam a partir da interação com
a própria cultura.

Este contexto que relaciona design, cultura e o sistema
de objetos ao nosso redor é o que podemos chamar de
economia criativa, definindo-se assim, uma proposta
mais larga do que sua proposição original, na busca por
um modelo que se oponha a comoditização do pensar, do
projetar, do fabricar e do comunicar no mundo contem-
porâneo. Propõe-se que a economia criativa seja mais do
que um simples modelo de geração de copyrights.

Não é a toa que os
grandes centros urbanos
tornam-se o ambiente
perfeito para o desenvol-
vimento dessa econo-
mia. A lógica do entrete-
nimento, do serviço e do
turismo torna-se funda-
mental na conexão mun-
dial desses grandes cen-
tros, mostrando, mais
uma vez, que a econo-
mia criativa tem muito
mais a ver com questões
culturais, do que apenas
com indústrias ligadas
diretamente aos proces-
sos criativos. E tem mui-
to mais a ver com equity
do que com copyright.

Nesse novo mundo vemos empresas como a Nike mar-
car presença em bairros periféricos para mapear tendên-
cias de comportamento, antes destes atingirem a grande
indústria, assim como a Apple partir da cultura urbana pa-
ra conceber e dar longevidade a suas criações, ou ainda a
Fiat utilizando as redes sociais para um desenvolvimento
de produto de maneira colaborativa, o Fiat Mio. Isto por-
que percebe-se que as pesquisas tradicionais não mais
dão respostas assertivas ou prospectivas em relação a pro-
dutos e comportamentos, abrindo espaço para as pesqui-
sas etnográficas e para a observação direta de comporta-
mentos culturais. Em meio a tudo isso, o próprio conceito
de classe social se relativiza.

Todas essas transformações carregam em si novas com-
plexidades de análise e de atuação, suscitando um novo
olhar, e um novo pensar sobre a prática projetual, sobre
produtos, bens de consumo e serviços, a fim de concate-
nar necessidades, tanto práticas quanto comunicativas,
em acordo com o ambiente. Disso emerge um novo con-
ceito de sustentabilidade, no qual o ser humano é parte
constituinte e, portanto, modificativa do espaço natural.

E para um novo olhar dentro de um mundo empresa-
rial, no qual predomina o chamado C-level, CFOs, COOs,
CEOs e etc., que comandam os processos decisórios nas
empresas e na própria economia, requer-se um novo pro-
fissional, o Chief Culture Officer, responsável por ma-
pear a própria cultura, e por, a partir do entendimento da
indústria que se trabalha e do contexto dado, traduzir ma-
nifestações culturais em novas práticas, novos produtos e
novos serviços que simplifiquem a vida das pessoas, pro-
porcionando total aderência a cultura das mesmas, crian-
do vínculos comunicativos efetivos e duradouros. ■

Criatividade
dos emergentes
ganha espaço
Países emergentes, como
o Brasil, têm chamado
a atenção de desenvolvidos,
como o Reino Unido para
a troca de experiências

ALGUMASDASPRINCIPAIS INOVAÇÕESDODESIGNDEMERCADOSEMERGENTES

Logística
EmMumbai, na Índia,
os dabbawallas
(carregadores) entregam
200 mil refeições
por dia, de bicicleta.

O saldo acumulado
do comércio com
o Reino Unido até
junho era favorável
ao Brasil em
US$ 820 milhões

Aviação
Abrasileira Embraer é a única
fabricante de aviões baseada
em um país emergente que
compete com empresas como
a Boeing em preço e design.

As pesquisas
tradicionais não
mais dão respostas
assertivas ou
prospectivas em
relação a produtos
e comportamentos,
abrindo espaço
para as pesquisas
etnográficas e para
a observação de
comportamentos

MARCELO BICUDO
Sócio-diretor de criação
e planejamento da
Epigram Comunicação

Automóvel
O Nano, da indiana
Tata, o carro mais
barato do mundo,
é vendido por
US$ 2 mil.

SteveJobs:modelo
dedesign inovador
paraasempresas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 e 15 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 13.
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